Den Goda Jorden ideell förening förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationer.
Föreningen arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Verksamhetsplan för Den Goda Jorden 2020
Bakgrund
Åkermarken och de gröna växterna är den smala länk som utgör grundförutsättningen för vår
livsmedelsförsörjning. I I-världen har vi under senare årtionden levt med livsmedelsöverskott och
åkermarken har inte tillmätts någon större betydelse av samhället. Situationen med
livsmedelsöverskott har vissa perioder övergått till bristsituationer och framför allt med stigande
priser i hela världen. Befolkningen i fattiga länder drabbas hårdast. Det är inte bara höga och
varierande priser som utgör ett hot utan även krig, konflikter, farsoter och extrema
väderhändelser.
Enligt FAO lider cirka en miljard människor allvarlig brist på mat. För att klara
befolkningstillväxten på cirka två miljarder människor under de kommande fyrtio åren, utplåna
svälten och möta konsumtionsökningen behöver produktionen av livsmedel öka. Detta skall ske
samtidigt som alltmer åkermark används för odling av energigrödor. Stora arealer tas årligen ur
bruk till följd av markförstöring genom försaltning och erosion samt inte minst genom
exploatering av åkermark för bebyggelse och vägar.
Vi som bor i en del av världen med goda åkerjordar, gynnsamt klimat och goda
förutsättningar för en stabil och uthållig livsmedelsproduktion har ett särskilt ansvar för den
ändliga resursen åkermark. I Miljöbalkens och Plan- och bygglagens portalparagrafer finns
formuleringar som borde ge åkermarken en bra skydd redan idag men detta är uppenbarligen
inte tillräckligt. I de kommunala översiktsplanerna får bevarandet av god åkermark i många
fall ge vika för andra intressen.
För att motverka en hotande hungerkatastrof/livsmedelsbrist måste politiken inriktas på att
åkermarken bevaras och forskningsresurser satsas på att förbättra åkerns långsiktiga
produktionsförmåga.
Föreningens mål
Målet är att åstadkomma ett fungerande skydd för den goda åkerjorden.
Målgrupper för arbetet
Nationella, regionala och lokala politiker, personer i offentlig tjänst, opinionsbildare, media,
andra organisationer med likartad inriktning och inställning, forskningssamhället, företag och
allmänheten.
Arbetssätt
Insändare, faktamaterial, hemsida, skrivelser/yttranden, medverkan i mässor och utställningar,
personliga möten och uppvaktningar. Hålla god kontakt med media.
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Ansvarsfördelning
Styrelsens uppgift är att:
• Arbeta på nationell nivå genom att påverka rikspolitiker, myndigheter och forskningsvärlden
• Arbeta på regional nivå genom att påverka regionpolitiker
• Initiera debatt och skapa opinion för den goda jordens betydelse
• Sprida information om föreningen
• Ansöka om resurser för föreningens arbete
• Stötta aktiviteter på regional och lokal nivå
• Ta initiativ till att fler lokala grupper bildas i olika delar av landet
• Ta fram informationsmaterial om åkermarkens betydelse, om den internationella
livsmedelssituationen etc.
• Bygga nätverk med andra organisationer (t ex LRF, Naturskyddsföreningen, Svenska Kyrkan)
• Etablera kontakter med skolvärlden, framför allt på gymnasie- och högskolenivå
• Stödja större projekt
• Fortlöpande utveckla hemsidan med aktuell information
• Vara sammanhållande länk i föreningen
• Utse pristagare och utdela belöningar, stipendier och projektbidrag ur Anders Stenströms
minnesfond
Lokala grupper (kommun, län, region) skall i första hand:
• Ansvara för de lokala aktiviteterna
• Bevaka de kommunala översiktsplanerna och markköp
• Vara aktiva med insändare, yttranden, uppvaktningar och kontakter med lokala media
Övergripande inriktning på arbetet
• Sprida kunskap om åkermarkens betydelse och verka för att skyddet för åkermarken förstärks.
• Söka samarbete med andra organisationer som verkar i samma anda som föreningen
• Informera myndigheter och politiker om behovet av förstärkt skydd för god åkermark
Fortlöpande arbete
• Föra upp frågan om åkermarkens betydelse till debatt
• Verka för att fler lokala kommungrupper bildas
• Arbeta för att öka antalet medlemmar i föreningen
• Synas på mässor och i andra sammanhang där många kan nås av budskapet
• Arbeta mot/med lokala politiker
• Ta fram informationsmaterial, broschyrer, flygblad
• Agera i principiellt viktiga frågor
Kalendarium
På hemsidan www.dengodajorden.se under Om föreningen finns ett kalendarium där vi lägger ut
de aktiviteter och arrangemang där föreningen deltar eller som berör föreningens intresseområde.
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